
Sprawozdanie z konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego w Olsztynie

W dniach 4-6 września 2017 r. odbyła się w Olsztynie doroczna konferencja Polskiego
Towarzystwa Neofilologicznego współorganizowana przez Zarząd Główny PTN oraz Katedrę
Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Miejscem obrad był Wydział
Humanistyczny mieszczący się w Centrum Nauk Humanistycznych UWM. Honorowy
patronat nad konferencją objął prof. dr hab. Ryszard Górecki, Rektor Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego. Tematem wiodącym była Innowacyjność w uczeniu się i nauczaniu
języków obcych.

Wysoki poziom obrad zagwarantował Komitet Naukowy w składzie: prof. dr hab. Katarzyna
Karpińska-Szaj (Przewodnicząca PTN, UAM), prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
(Zarząd  Główny  PTN,  KUL),  prof.  dr  hab.  Mirosław  Pawlak  (Zarząd  Główny  PTN,  UAM,
PWSZ  w  Koninie),  prof.  UWM,  dr  hab.  Anna  Dargiewicz  (UWM),  prof.  UAM,  dr  hab.
Krystyna  Droździał-Szelest  (Zarząd  Główny  PTN,  UAM),  prof.  UMCS,  dr  hab.  Jarosław
Krajka  (UMCS),  dr  hab.  Anna  Jaroszewska  (Zarząd  Główny  PTN,  UW),  dr  hab.  Iwona
Janowska (Zarząd Główny PTN, UJ), dr hab. Magdalena Pieklarz-Thien (UWM), dr hab.
Anna Seretny (UJ). Za organizację konferencji, jej przygotowanie i przebieg, odpowiadał
Komitet Organizacyjny, który współtworzyli: dr Mariola Jaworska – przewodnicząca, dr
Magdalena Makowska – sekretarz, dr Alina Dorota Jarząbek oraz dr Joanna Targońska.

Uroczyste otwarcie konferencji odbyło się w Auli im. Marii i Georga Dietrichów na Wydziale
Humanistycznym. Uczestników przywitała przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, dr
Mariola Jaworska, następnie głos zabrali: prof. UWM, dr hab. Andrzej Szmyt, Dziekan
Wydziału Humanistycznego oraz prof. UWM, dr hab. Anna Dargiewicz, kierownik Katedry
Filologii Germańskiej. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonała prof. dr hab. Katarzyna
Karpińska-Szaj, przewodnicząca PTN. Otwarciu obrad towarzyszyła uroczystość wręczenia
prof. dr hab. Halinie Widle z Uniwersytetu Śląskiego nagrody FIPLV International Award,
przyznawanej przez FIPLV Executive Committee oraz World Council za działania promujące
nauczanie/uczenie się języków obcych oraz znaczne osiągnięcia naukowe.

Wykład plenarny rozpoczynający konferencję wygłosił prof. Hans-Jürgen Krumm z
Uniwersytetu Wiedeńskiego, który omówił zmiany w obszarze uczenia się i nauczania
języków obcych oraz ich konsekwencje dla kształcenia i doskonalenia nauczycieli języków
obcych. Kolejny wykład plenarny wygłosiła prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik z
Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiając rozważania o istocie działań innowacyjnych w
edukacji (Moda, chwyt reklamowy czy konieczność?). W tym samym dniu uczestnicy
wysłuchali również wykładu plenarnego prof. UAM, dr hab. Krystyny Droździał-Szelest na
temat: Innowacyjność w edukacji językowej a profesjonalizm nauczycieli. W drugim dniu
konferencji wykłady plenarne wygłosili: prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj i dr
Bernadeta Wojciechowska z UAM w Poznaniu, które przybliżyły uczestnikom
innowacyjność w perspektywie badawczej, omawiając badania nad akwizycją języka w
glottodydaktyce, oraz dr hab. Anna Seretny z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która
przedstawiła rozważania: Między tradycją a innowacją – glottodydaktyka polonistyczna
wczoraj i dziś. Podczas plenarnej sekcji popołudniowej zaprezentowały się dr hab. Magdalena



Pieklarz-Thien z UWM w Olsztynie z tematem Innowacja na drodze praktycznie użytecznej
aplikacji? Przyczynek na rzecz innowacyjności działań dydaktycznych na przykładzie
inkorporacji i adaptacji nowszych wyników badań nad językiem w zakresie mówionej
niemczyzny w wybranym kontekście edukacyjnym. Drugi wykład plenarny w tej części,
wygłoszony przez dr Małgorzatę Bielicką z UAM w Poznaniu, dotyczył efektywności nauki
języka obcego w immersyjnych placówkach edukacyjnych na poziomie przed- i
wczesnoszkolnym w Polsce. W ostatnim dniu konferencji wykłady plenarne wygłosili: prof.
UMCS, dr hab. Jarosław Krajka, który zaprezentował możliwości wspomagania kształcenia
metodycznego przez nauczanie zdalne na platformie Moodle (Od elektronicznego portfolio do
telewspółpracy), a także dr hab. Anna Jaroszewska z Uniwersytetu Warszawskiego, która
mówiła O zmaganiach „tradycji” z „innowacyjnością” na podstawie analizy koncepcji
kształcenia obcojęzycznego realizowanej w jednej z warszawskich szkół Montessori.

Podczas konferencji w równoległych sekcjach tematycznych zaprezentowano 60 referatów,
odnoszących się do następujących obszarów:

§ Innowacyjność w kształceniu nauczycieli języków obcych
§ Wykorzystanie nowoczesnych technologii w uczeniu się i nauczaniu języków obcych
§ Innowacyjność w nauczaniu podsystemów i sprawności
§ Nowatorskie rozwiązania programowe, metodyczne i organizacyjne
§ Nowatorskie rozwiązania w pracy z uczniem zdolnym
§ Innowacyjność w kształceniu językowym a dokumenty programowe
§ Innowacyjność w badaniach glottodydaktycznych
§ Innowacyjność w kształceniu na wyższych studiach filologicznych
§ Nowatorskie rozwiązania w nauczaniu uczniów ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi
§ Innowacyjność materiałów, narzędzi, podręczników do nauki języków obcych

W trzecim dniu konferencji odbyły się warsztaty specjalistyczne, w których uczestniczyło 43
nauczycieli różnych typów szkół. Zaproponowane zostały następujące zajęcia tematyczne:

§ Ocenianie kształtujące jako innowacja na lekcjach języka niemieckiego (prowadzący:
Paweł Zbytniewski)

§ Praca domowa? Hura! (prowadząca: Małgorzata Bukowska-Ulatowska)
§ To samo, ale zupełnie inaczej - kreatywne powtórki (prowadząca: Beata Rusek)
§ AKTYWNOŚĆ w PARAch NORMALNA (prowadzący: Czesław Kiński, Jacek

Łagun)
§ Wprowadzenie do teatru forum (prowadząca: Olga Wrońska)

Podczas drugiego dnia konferencji odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków
Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, które przyjęło zmiany w Statucie Towarzystwa.
Zorganizowano także posiedzenie Zarządu PTN, w czasie którego przyjęto plan działań
związanych m. in. z wydawaniem i oceną parametryczną czasopisma Neofilolog, pracą w
okręgach oraz organizacją kolejnej konferencji PTN poświęconej ocenianiu, zaplanowanej na
10-12 września 2018 r. w Krakowie.



W ramach programu kulturalnego uczestnicy konferencji mogli odbyć spacer z
przewodnikiem po olsztyńskiej Starówce, a także uczestniczyć w uroczystej kolacji, która
odbyła się w pięknej restauracji Przystań położonej nad jeziorem Ukiel.

Przedstawione podczas konferencji wykłady i referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji
Komitetu Naukowego oraz niezależnych recenzentów, zostaną opublikowane w tematycznych
tomach Neofilologa – Czasopisma Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.

Mariola Jaworska


